
พระราชบัญญัติ 

แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย (ฉบับที่ ๒๐) 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 เนนเรื่องการบังคับจํานอง 



เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ 

 โดยทีบ่ทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ใชบังคับอยูใน

ปจจุบันยังไมเพียงพอ ที่จะคุมครองสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูคํ้าประกัน  

และผูจํานอง ซึ่งมิใชลูกหน้ีชั้นตน แตเปนเพียงบุคคลภายนอกที่ยอมผูกพันตน

ตอเจาหน้ี ในการที่จะชําระหน้ีแทนลูกหน้ีเทาน้ัน โดยขอเท็จจริงในทางปฏิบัติ

ปรากฏวาเจาหน้ีสวนใหญซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพใหกูยืม 

มักจะอาศัยอํานาจตอรองที่สูงกวาหรือความไดเปรียบในทางการเงินกําหนด

ขอตกลงอันเปนการยกเวนสิทธิของผูคํ้าประกันหรือผูจํานองตามที่กฎหมาย

บัญญัติไว หรือใหผูคํ้าประกันหรือผูจํานองตองรับผิดเสมือนเปนลูกหน้ีชั้นตน 

กรณีจึงสงผลใหผูคํ้าประกันหรือผูจํานองซึ่งเปนประชาชนทั่วไปไมไดรับความ

คุมครองตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมทั้งตองกลายเปนผูถูกฟองลมละลาย

อีกเปนจํานวนมาก ดังน้ัน เพื่อสรางความเปนธรรมใหแก ผูคํ้าประกัน และ 

ผูจํานอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 



กรณีที่บังคับจํานองไดเงินต่ํากวาหนี ้
  มาตรา ๗๓๓ ถาเอาทรัพยจํานองหลุดและราคา  

 ทรัพยสินนั้น มีประมาณต่ํากวาจํานวนเงินที่คาง   

 ชําระกันอยูก็ดี หรือ ถาเอาทรัพยสินซ่ึงจํานอง 

 ออกขายทอดตลาดใชหนี้   ไดเงินจํานวนสุทธิ 

 นอยกวา  จํานวนเงินที่คางชําระกันอยูนั้นก็ดี     

 เงินยังขาดจํานวนอยูเทาใดลูกหนี้ไมตองรับผิด   

 ในเงินนั้น 



ทําขอตกลงยกเวน ใหผูจํานองหรือลูกหน้ี 

รับผิดชําระในสวนท่ีขาดไดหรือไม 

มาตรา 150 การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจง

โดยกฎหมายเปนการ พนวิสัยหรือเปนการขัดตอความ

สงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดขีองประชาชน การน้ัน

เปนโมฆะ 

มาตรา 151 การใดเปนการแตกตางกับบทบัญญัติของ

กฎหมาย ถามิใชกฎหมาย อันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย

หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน การน้ันไมเปนโมฆะ 



คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8260/2550...แมขอตกลงตอทายสัญญาจํานอง 

จะเปนเร่ืองท่ีโจทกผูรับจํานองและจําเลยผูจํานองตกลงกันเปน

ประการพิเศษนอกเหนือจากท่ี ป.พ.พ. มาตรา 733 บัญญัติไวมาตรา 

733 แหง ป.พ.พ. เปนบทบัญญัติสันนิษฐานถึงเจตนาของคูกรณี

โดยเฉพาะ และมิไดเก่ียวกับศีลธรรมตามท่ีนิยมกันในหมูชนท่ัวไป

หรือธรรมเนียมประเพณี ของสังคม จึงไมใชบทบัญญัติแหงกฎหมาย

อันเก่ียวดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

โจทกอาจตกลงกับจําเลยเปนประการอ่ืนพิเศษนอกเหนือจากท่ี 

มาตรา 733 บัญญัติไวได  ดังน้ัน ในกรณีท่ีโจทกยึดทรัพยจํานองออก

ขายทอดตลาดแลวไดเงินไมพอใชหน้ี โจทกก็ยังมีสิทธิท่ีจะยึดทรัพย

อ่ืนของจําเลยในฐานะผูจํานองเปนประกันมาใชหน้ีจนครบ 



ถาไมไดทําขอตกลงยกเวนไว  

จะฟองบังคับใหลูกหน้ีรับผิดในสวนที่ขาดไดหรือไม 

คําพิพากษาฎีกาที่ 3535/2550  จําเลย ที่ 1 คางชําระภาษีเงินไดนิติ

บุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ จึงย่ืนคํารองขอ ผอนชําระภาษีอากร

คางและไดรับอนุมัติใหผอนชําระไดโดยมีจําเลยที่ 2 จดทะเบียน

จํานองที่ดิน เพ่ือเปนประกันการผอนชําระหน้ีภาษีอากรของจําเลย

ที่ 1 จําเลยที่ 1 ผิดนัดไมผอนชําระตามงวดหลายคร้ัง โจทกจึงมี

หนังสือบอกกลาวบังคับจํานองและฟองขอใหบังคับจําเลยทั้งสอง

รวมกันชําระเงินใหแกโจทก หากจําเลยทั้งสองไมชําระขอใหยึด

ทรัพยจํานองออกขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหน้ีใหแกโจทกจน

ครบ 



                  ศาลภาษีอากรกลางพิจารณาแลวพิพากษาให

จําเลยทั้งสองชําระเงนิแกโจทกตามฟอง หากไมชําระให

ยึดทรัพยจํานองขายทอดตลาดนําเงินมาชําระหนี้แก

โจทก ถาไดเงินจํานวนสุทธิไมพอชําระหนี้ จําเลยทั้ง

สองไมตองรับผิดชําระหนี้สวนที่ยังขาดจํานวนแกโจทก 

                  คดีมีปญหาที่ตองวินิจฉัยวา หากขาย

ทอดตลาดทรัพยจํานองของจําเลยที่ 2 แลวไดเงินสุทธิ

ไมพอชําระหนี้แกโจทก จําเลยที่ 1 ยังตองรับผิดชําระ

หนี้ในสวนที่ขาดอยูหรือไม 



                  ศาลฎีกาโดยมตขิองที่ประชุมใหญ เห็นวา ประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 733 บัญญัติวา “ ... ถาเอาทรัพยสินซึ่งจํานอง

ออกขายทอดตลาดใชหนีไ้ดเงินจํานวนสุทธินอยกวาจํานวนเงินที่คาง

ชําระกันอยูนั้นก็ดี เงินยังขาดจํานวนอยูเทาใดลูกหนีไ้มตองรับผิดในเงิน

นั้น ” คดีนี้ สัญญาจํานองที่ดนิทัง้ 30 แปลง ระหวางโจทกกับจําเลยที ่2 

เพื่อเปนประกันการผอนชําระหนี้คาภาษีอากรคางของจําเลยที ่1 โจทก

กับจําเลยที่ 1 ไมมีขอตกลงวา ถาเอาทรัพยสินซึ่งจํานองออกขาย

ทอดตลาดใชหนี้ไดเงินจํานวนสุทธนิอยกวาจํานวนเงินทีค่างชําระกัน 

เงินยังขาดจํานวนอยูเทาใดจาํเลยที่ 1 ตองรับผิดในเงินนั้น กรณีจึงตอง

อยูในบังคับแหง บทบัญญัติของ มาตรา 733 ดังกลาว คือ หากบังคับ

จํานองไดเงินไมพอชําระหนี้จาํเลยที่ 1 ไมตองรับผิดในสวนที่ขาด 



                  ที่โจทกอางวา จําเลยที่ 1 จะหลุดพนความรับผิดก็

ตอเมื่อไดชําระคาภาษีอากรคางเสร็จสิ้น แลว และคดีนี้มิใช

เปนเรื่องที่จําเลยที ่1 นําทรัพยสินของตนเองมาจํานอง จึงไม

อยูในบังคับแหงบทบัญญัติมาตรา 733 นั้น เห็นวาบทบัญญัติ

แหงมาตรา 733 หาไดมีขอจํากัดการใชบังคับเฉพาะกรณีที่

ลูกหนี้จํานองทรัพยสินของตนเองเทานั้น 

                  สวนจําเลยที่ 2 ไมตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ 1 

เนื่องจากมิไดเปนลกูหนีร้วมแตเปนผูจํานองที่ดินประกันหนี้

ของจําเลยที่ 1 เทานั้น จําเลยที่ 2 จึงไมตองรับผิดอยางลูกหนี้

รวม 



ถาไมไดทําขอตกลงยกเวนไว  

จะฟองบังคับอยางลูกหนี้สามัญไดหรือไม 

 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 932/2550 การจํานองเปนสัญญาเอา

ทรัพยสินตราไวเปนการประกันหนี้โดยมหีนี้ประธานและ

จํานอง อันเปนอุปกรณของหนีน้ั้น ซ่ึงอาจแยกออกเปนคนละ

สวนตางหากจากกันได เจาหนี้จึงชอบที่จะใชสิทธิเรียกรอง

อยางหนี้สามัญ คือ บังคับชําระหนี้จากทรัพยสินทั่วไปของ

ลูกหนี้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 213 หรือจะบังคับจํานอง คือ ใชบุ

ริมสิทธิ์บังคับชําระหนี้จากทรัพยสินที่จํานองตามมาตรา 728 

ก็ได 



ทั้งไมมีบทบัญญัติแหงกฎหมายบังคับวาในกรณีซึ่งเปนหน้ีจํานอง

แลว ผูเปนเจาหน้ีจะฟองรองบังคับลูกหน้ีอยางหน้ีสามัญตาม

มาตรา 214 ไมได เปนแตเพียงกฎหมายบังคับวา ในกรณีที่โจทกใช

สิทธิบังคับจํานองสิทธิของโจทกยอมตกอยูภายใตบังคับแหง 

มาตรา 733 เทาน้ัน ประกอบกับมาตรา 733 มิไดบังคับวาโจทกมี

สิทธิฟองบังคับจํานองไดแตทางเดียว โจทกจึงมีอํานาจฟองขอให

บังคับจําเลยชําระหน้ีตามสัญญากูยืมเงินได เมื่อจําเลยไมชําระหน้ี

แกโจทกตามคําพิพากษา โจทกยอมมีสิทธิที่จะบังคับคดแีก

ทรัพยสินอื่น ๆ ของจําเลยรวมทั้งทรัพยที่จํานองได มิใชโจทกมี

สิทธิบังคับคดีไดแตเฉพาะที่ดินที่จดทะเบียนจํานองเปนประกัน 

หน้ีเงินกูเทาน้ัน 



ขอควรระวังในการบรรยายฟอง  

การฟองบังคับใหลูกหน้ีรับผิดอยางลูกหน้ีสามัญ  

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1580/2551โจทก บรรยายฟองวา จําเลยกูยืม

เงินโจทกจํานวน 4,200,000 บาท โดยนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางมา

จํานองไวกับโจทกเพ่ือเปนประกันการกูเงิน ตอมาจําเลยกูเงินโจทก

อีกโดยไดทําบันทึกขอตกลงข้ึนเงินจํานองคร้ังที่ 1 เปนเงิน 

3,500,000 บาท ขอใหบังคับจําเลยชําระหน้ีเงินกูพรอมดอกเบ้ียตาม

สัญญาจํานองและบังคับจํานอง โดยคําขอทายฟองระบุวา ถาจําเลย

ไมชําระหน้ีใหนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางที่จํานองออกขาย

ทอดตลาดนํา เงินมาชําระหน้ีใหโจทก 



  แสดงวาโจทกฟองบังคับจํานองโดยประสงคจะบังคับคดี 

เอาจากทรัพยที่จํานองเทานั้น มิไดใชสิทธิเรียกรองอยางหนี้

สามัญ สัญญาจํานองที่ดินดังกลาวไมมีขอความวา หากโจทก

บังคับชําระหนี้เอาทรัพยจํานองออกขายทอดตลาดไดเงนิไม

พอชําระหนี้ โจทกก็ใหบังคับเอาจากทรัพยสินอื่นของจําเลย

ไดดวย เมื่อศาลชั้นตนพิพากษาใหจําเลยชําระหนี้และบังคับ

จํานอง โจทกบังคับชําระหนี้เอาจากทรัพยจํานองไดเงินไม

เพียงพอชําระหนี้ตามคํา พิพากษา โจทกจึงไมมีสิทธิที่จะ

บังคับคดีเอาจากทรัพยสินอื่นของจําเลยไดอีก ตาม     ป.พ.พ. 

มาตรา 733 



แบบพิมพสัญญาจํานอง 

กรณีที่สมาชิกจํานองเพ่ือเปน

ประกันหนี้ของตนอง 

ใชแบบที่กรมสงเสริมสหกรณ 

ตกลงกับกรมที่ดิน 



แบบพิมพสัญญาจํานอง 

กรณีที่ผูอ่ืนจํานองเพ่ือเปน

ประกันหนี้ของสมาชิก 

ใชแบบที่กรมสงเสริมสหกรณ 

ตกลงกับกรมที่ดิน 



 กรณีที่ผูอื่นผูจํานองทรัพยสินเปนประกันหน้ีของลูกหน้ี 

จะทําขอตกลงใหผูจํานองรับผิดชําระในสวนที่ขาดไดหรือไม 

“มาตรา ๗๒๗/๑ ไมวากรณีจะเปนประการใด ผูจํานองซ่ึง

จํานองทรัพยสินของตนไวเพ่ือประกันหนี้อันบุคคลอื่น

จะตองชําระ ไมตองรับผิดในหนี้นั้นเกินราคาทรัพยสินที่

จํานองในเวลาที่บังคับจํานองหรือเอาทรัพยจํานองหลุด 

      ขอตกลงใดอันมีผลใหผูจํานองรับผิดเกินที่บัญญัติไวใน

วรรคหนึ่ง หรือใหผูจํานองรับผิดอยางผูคํ้าประกัน ขอตกลง

นั้นเปนโมฆะ ทั้งนี้ ไมวาขอตกลงนั้นจะมีอยูในสัญญาจํานอง

หรือทําเปนขอตกลงตางหาก” 



 การบอกกลาวบังคับจาํนอง (มาตรา ๗๒๘) 

 กรณีลูกหนี้จํานองทรัพยของตนเพื่อประกันหนี้ของตน 

     ๑. มีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้ชําระหนี้ภายในเวลาไมนอยกวา ๖๐ วัน

นับแตวันไดรับคําบอกกลาว 

      ๒. ถาลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ภายในเวลาท่ีบอกกลาวจึงจะฟองศาลได 

 กรณีมีบุคคลอ่ืนจํานองทรัพยเพื่อประกันหนี้ท่ีลูกหนี้จะตองชําระ 

       ๑. มีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้ชําระหนี้ภายในเวลาไมนอยกวา ๖๐ วัน

นับแตวันไดรับคําบอกกลาว 

        ๒. ภายใน ๑๕ วันนับแตวันสงหนังสือแจงลูกหนี้ตามขอ ๑. ใหสง

หนังสือบอกกลาวไปยังผูจํานองใหชําระหนี้ภายในเวลาไมนอยกวา ๖๐ 

วันนับแตวันไดรับคําบอกกลาว 

         



         ๓. ถาลูกหนี้และผูจํานองละเลยไมชําระหนี้ภายในเวลาที่บอก

กลาวจึงจะฟองศาลได 

 ถาผูรับจํานองไมไดดําเนินการบอกกลาวไปยังผูจํานอง(ซึ่ง

จํานองทรัพยสินของตนเพ่ือประกันหนี้ของบุคคลอืน่) 

      ๑. ใหผูจํานองหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบีย้และคา

สินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน อันเปนอุปกรณแหงหนี้

รายนั้น นับแตวันที่พนกําหนดเวลา ๑๕ วันดังกลาว  ( มาตรา  

๗๒๘ วรรคสอง) 

      ๒. แตลูกหนี้ยังตองรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน 

ตลอดจนคาภาระติดพัน อันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้น ตาม 

มาตรา ๗๑๕ แมจะเรียกจากผูคํ้าประกันไมได  

 



 การเอาทรัพยจํานองหลุด (มาตรา ๗๒๙) 

  ๑.  ไมมีการจํานองรายอ่ืนในทรัพยอันเดียวกัน 

  ๒.  ไมมีบุริมสิทธิอ่ืน อันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยนั้น  เชน 

บุริมสิทธิในมูลรักษาอสังหาริมทรัพย หรือบุริมสิทธิจางทําของ

เปนการงานทําขึ้นบนอสังหาริมทรัพย  (มาตรา ๒๘๕, ๒๘๖) ท่ี

จดทะเบียนแลว ซ่ึงใชไดกอนสิทธิจํานอง (มาตรา ๒๘๗) 

   ๓.  ลูกหนี้ขาดสงดอกเบี้ยมาแลวเปนเวลาหาป 

   ๔.  ผูรับจํานองมีหนาท่ีแสดงใหเปนท่ีพอใจแกศาลวา ราคาทรัพย

นั้นนอยกวาจํานวนเงินคางชําระ  ( มาตรา ๗๒๙ (เดิม) กําหนด

เปนหนาท่ีผูจํานองตองแสดงใหศาลเห็นวาราคาทรัพยนัน้มากกวา

จํานวนเงินท่ีคางชําระ) 



มาตรการพิเศษในการขายทอดตลอดทรัพยที่จํานอง

โดยไมตองฟองคดีตอศาล (มาตรา ๗๒๙/๑) 

   ๑.  หนี้ถึงกําหนดชําระ 

  ๒.  ไมมีการจํานองรายอื่นในทรัพยอันเดียวกัน 

  ๓.  ไมมีบุริมสิทธิอื่น อันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยนั้น 

  ๔. ผูจํานอง (ทั้งจํานองประกันหนี้ของตนหรือจาํนองประกันหนี้

ของผูอื่น) มีหนังสือแจงไปยังผูรับจํานองใหผูรับจาํนอง

ดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยที่จํานอง โดยไมตองฟองศาล 

   ๕. ผูรับจํานองตองดําเนินการภายในหนึ่งปนับแตไดรับหนงัสือ

แจง  



 ผลของกรณีที่ผูรับจํานองไมดําเนนิการขายทอดตลาดตามกําหนด 

           - ใหผูจํานอง (ทั้งจํานองประกันหนี้ของตนหรือจํานองประกันหนี้ของผูอื่น) 

หลุดพนจากความรับผิดในดอกเบ้ียและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน 

อันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้น นับแตวันที่พนกําหนดเวลาหนึ่งปนับแตไดรับ

หนังสือแจง  ( มาตรา  ๗๒๙/๑ วรรคสอง) 

 เมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพยที่จํานองแลว 

     ๑. ใหผูรับจํานองจัดสรรชําระหนี้และอุปกรณ 

     ๒. ถาเงินเหลือสงคืนแกผูจํานอง 

     ๓. ถาไดเงินนอยกวาจํานวนหนี้ ขาดอีกเทาใดผูจํานอง (กรณีจํานองประกันหนี้ของ

ตน) ไมตองรับผิด ตามมาตรา ๗๓๓ (สามารถทําสัญญายกเวนได) 

      ๔. ถาขายทรัพยสินที่จํานองไดเงินนอยกวาจํานวนหนี้ ผูจํานอง(ประกันหนี้ของ

บุคคลอื่น)ไมตองรับผิดเกินกวาราคาทรัพยสิน 

      ๕. กรณีนี้ถือวาการจํานองยอมระงับตาม มาตรา ๗๔๔ (๕) 

       

 



 การบอกกลาวจํานองไปยังผูรับโอนทรัพยสินที่จํานอง (มาตรา  

๗๓๕) 

      -  ตองมีจดหมายบอกกลาวแกผูรับโอนทรัพยสินลวงหนาไม

นอยกวา ๖๐ วัน กอน จึงจะบังคับจํานองได  ( เดิมกําหนด

ลวงหนา ๑ เดือนกอนบังคับจาํนอง) 

การไถจํานองของผูรับโอน (มาตรา ๗๓๗) 

       -  ผูรับโอนจะไถจํานองเมื่อใดกไ็ด 

       -  แตถาไดรับการบอกกลาวบังคับจํานอง ตองไถจํานองภายใน 

๖๐ วัน นับแตวันไดรับคําบอกกลาว (เดิมกําหนดตองไถภายใน ๑ 

เดือนนับแตไดรับคําบอกกลาว) 



การบังคับใชกฎหมายค้าํประกันและจํานองท่ีแกไขใหม 

กฎหมายใหมกําหนดใชบังคบัเม่ือวันท่ี ๑๑  กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ 

หลักเกณฑกฎหมายใหมไมใชกับสัญญาท่ีทํากอนวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ  

๒๕๕๘ ยกเวน  

     ๑. แมจะทําสัญญาค้ําประกันมากอน แตหากลูกหนี้ผิดนัดนับแตวันท่ี ๑๑ 

กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เปนตนไป ใหนํามาตรา ๖๘๖ ท่ีแกไขใหมมาบังคบั 

คือ 

                เม่ือลูกหนี้ผิดนัด ใหเจาหนี้มีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกัน

ภายใน หกสิบวันนับแตวันท่ีลูกหนี้ผิดนัด และไมวากรณีจะเปนประการ

ใดเจาหนี้จะเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้กอนท่ีหนังสือบอกกลาวจะไป

ถึงผูค้ําประกันมิได แตไมตัดสิทธิผูค้าํประกันท่ีจะชําระหนี้เม่ือหนี้ถึง

กําหนดชําระ ( มาตรา  ๖๘๖ วรรคหนึ่ง) 



              ในกรณีท่ีเจาหนี้มิไดมีหนังสือบอกกลาวภายในกําหนดเวลาตามวรรค

หนึ่ง      ใหผูค้ําประกันหลุดพนจากความรับผดิในดอกเบี้ยและคาสินไหม

ทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน อันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้น บรรดาท่ี

เกิดขึ้นภายภายหลังจากพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ( มาตรา  ๖๘๖ วรรค

สอง) 

              เม่ือเจาหนี้มีสิทธิเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้หรือผูค้ําประกันมีสิทธิ

ชําระหนี้ไดตามวรรคหนึ่ง ผูค้ําประกันอาจชําระหนี้ท้ังหมดหรือใชสิทธิชําระ

หนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้ท่ีลูกหนี้มีอยูกับเจาหนี้กอนการผิด

นัดชําระหนี้  ท้ังนี้  เฉพาะในสวนท่ีตนตองรับผิดก็ได และใหนําความใน

มาตรา ๗๐๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม  (มาตรา ๖๘๖ วรรคสาม) 

             ในระหวางท่ีผูค้ําประกันชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชาํระหนี้

ของลูกหนี้ตามวรรคสาม เจาหนี้จะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุท่ีลูกหนี้ผิด

นัดในระหวางนั้นมิได (มาตรา ๖๘๖ วรรคส่ี) 



         ๒. นับแตวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ เปนตนไป หาก

เจาหนี้ลดจํานวนหนี้ที่มีการคํ้าประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย คา

สินไหมทดแทน หรือภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้น  

            (๑) ถาลูกหนี้ไดชําระหนี้ตามที่ไดลดแลวก็ดี  

            (๒) ลูกหนี้ชําระหนี้ตามที่ไดลดดังกลาวไมครบถวนแตผูคํ้า

ประกันไดชําระหนี้สวนที่เหลือนั้นแลวก็ดี  

             (๓) ลูกหนี้ไมชําระหนี้ตามที่ไดลดดังกลาวแตผูคํ้าประกัน

ไดชําระหนี้ตามที่ไดลดนั้นแลวก็ดี   

               ทั้งนี้ไมวาจะลวงเลยกําหนดเวลาชําระหนี้ตามที่ไดลด

ดังกลาวแลวหรือไมก็ตาม ใหผูคํ้าประกันเปนอันหลุดพนจากการ

คํ้าประกัน (มาตรา ๖๙๑ วรรคหนึ่ง) 

 



      ๓. สัญญาจํานองแมจะทํากอนวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘   แตมีผลบังคับ

อยูในวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘  ใหนํามาตรา  ๗๒๗ ท่ีแกไขใหมมาบังคบั

ดวย(มาตรา ๗๒๗ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๙๑, มาตรา ๖๙๗, มาตรา ๗๐๐, 

มาตรา ๗๐๑ มาใชบังคับกรณีท่ีบคุคลจํานองทรัพยสินเพื่อประกันหนี้อัน

บุคคลอ่ืนจะตองชําระโดยอนุโลม) 

        ๔. สัญญาจํานองแมจะทํากอนวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ แตหากจะ

บังคับจํานอง หรือบังคับจํานองเอาแกผูรับโอนทรัพยซ่ึงจํานอง ใหนํา มาตรา 

๗๒๘ ท่ีแกไขใหม มาใชในการบอกกลาวบังคบัจํานองดวย  คือ 

             ๔.๑  กรณีลูกหนี้จํานองทรัพยของตนเพื่อประกันหนี้ของตน 

            ๑. มีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้ชําระหนี้ภายในเวลาไมนอยกวา ๖๐ วัน

นับแตวันไดรับคําบอกกลาว 

            ๒. ถาลูกหนี้ละเลยไมชําระหนี้ภายในเวลาท่ีบอกกลาวจึงจะฟองศาลได 

 



       ๔.๒ กรณีมีบุคคลอ่ืนจํานองทรัพยเพื่อประกันหนี้ท่ีลูกหนี้จะตองชําระ 

       ๑. มีหนังสือบอกกลาวใหลูกหนี้ชําระหนี้ภายในเวลาไมนอยกวา ๖๐ วันนับแต

วันไดรับคําบอกกลาว 

        ๒. ภายใน ๑๕ วันนับแตวันสงหนังสือแจงลูกหนี้ตามขอ ๑. ใหสงหนังสือ

บอกกลาวไปยังผูจํานองใหชําระหนี้ภายในเวลาไมนอยกวา ๖๐ วันนับแตวันได

รับคําบอกกลาว  

                  และนํามาตรา  ๗๓๕ ท่ีแกไขใหม มาบังคับใชกับการบอกกลาวไปยัง

ผูรับโอนทรัพยท่ีจํานองดวยคอื 

                   - ตองมีจดหมายบอกกลาวแกผูรับโอนทรัพยสินลวงหนาไมนอยกวา 

๖๐ วัน กอน จึงจะบังคับจํานองได 

             ๕. สัญญาจํานองแมจะทํากอนวันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ  ๒๕๕๘ แตหากผูรับ

โอนทรัพยซ่ึงจํานองจะไถทรัพยท่ีโอน ตองไถจํานองภายใน ๖๐ วัน นับแตวัน

รับคําบอกกลาวบังคับจํานอง  

 

 



       สวัสดี มีความสุข ทุกทานครับ 
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